Zápis
ze 6. zasedání zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 1. 11. 2011
od 19.30 hodin v místním pohostinství
Přítomni:

Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,
Pichová Marie, Teichman Ivo, Tomeš Jaroslav, Zelinková Jana

Omluveni:

Antoš Roman

Program:

1/ Zpráva starosty
2/ Majetkové záležitosti.
3/ Různé

Zasedání obce bylo řádně a včas svoláno. Prezencí bylo zjištěno, že je přítomna nadpoloviční
většina členů, proto je zasedání usnášeníschopné. Prezenční listina je přiložena k originálu
tohoto zápisu na OÚ v Libňatově.

Návrhová komise na usnesení:

Kosina Aleš
Pichová Marie

Ověřovatelé zápisu:

Teichman Ivo
Zelinková Jana

Zápisem pověřena:

Šévlová Stanislava

ad 1/ Starosta obce, pan Jaroslav Tomeš, přednesl zprávu o své činnosti od posledního
zasedání. Zpráva je přiložena k originálu tohoto zápisu na OÚ.

ad 3/
Jaroslav Tomeš:
- Na minulém zasedání ZO rozhodlo koupit zahradní traktor na úpravu veřejných prostranství.
Jako nejvhodnější se jeví traktor od tuzemského výrobce Karsit, typ 22/102 HX.
- Firma Centropol Energy a.s. nabízí obci dodávky levnější elektřiny. Po projednání na
pracovním zasedání bylo rozhodnuto, že vzhledem k nízké úspoře, zůstane obec u stávajícího
dodavatele, čímž je ČEZ.
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- V nejbližších letech je uvažováno s rekonstrukcí veřejného osvětlení v obci. Na zpracování
projektu byly osloveny 3 projekční kanceláře. Firma PENI, p. Ruse a p. Jirásek. Všechny tři
cenové návrhy byly podobné. Zastupitelé rozhodli zadat zpravování projektu firmě PENI,
která zpracovává projektovou dokumentaci na rekonstrukci NN v obci.
- Občané si stěžují na špatnou kvalitu vysílání místního rozhlasu. Pan Tomeš požádal firmu
EL-MIK z Valašského Meziříčí o zpracování cenové nabídky na bezdrátový rozhlas /tato
firma nám již dodala ústřednu a instalovala bezdrátový rozhlas ve Svobodném/. Zastupitelé
zatím neuvažují o zřízení bezdrátového rozhlasu v obci, ale bude postupně prováděna oprava
stávajícího zařízení.
- V loňském roce bylo provedeno zatrubení potoka u hřiště. V projektu bylo stanoveno
upravit i břehy a dno přes parcelu manž. Bejrových. Dokončení proběhne do konce měsíce
listopadu. Manželé Bejrovi se budou finančně podílet částkou 10 000,- Kč.
- Akademický malíř pan Škopek poslal návrh na možný znak obce. Po konzultaci na
pracovním zasedání obce byl požádán o předložení dalších návrhů.
- V letošním roce byly místním spolkům poskytnuty příspěvky na činnost ve výši 1,5 %
z rozpočtu. Navrhuje pro příští rok zvýšit na 2 %. Konečné stanovisko bude projednáno na
příštím zasedání.
- Zastupitelé na příštím zasedání předloží své návrhy na plánované akce na rok 2012.
- Poděkoval Českému červenému kříži v Libňatově za uspořádání posezení pro seniory, které
se uskutečnilo 26. 10. v kulturním domě. Z rozpočtu obce bylo uhrazeno občerstvení.
- Pozval občany na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které se bude konat v úterý 29.
listopadu od 16.00 před OÚ.

Zdeněk Vít:
- SDH Libňatov si nechalo zhotovit prapor. V příštím roce se uskuteční oslavy 120. let
založení hasičů v Libňatově.

Jana Zelinková:
- Upozorňuje, že ve Svobodném u Bejrových nesvítí světlo.
- Poděkovala Kašparovým, Bejrovým a Zelinkovým za vysečení a úklid okolí cesty ke
Svobodnému.
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- Opakovaně upozorňuje na nefunkční příkopy a havarijní stav komunikace ve Svobodném.

Ing. Jiří Kubasa:
- Navrhuje zakoupit odpadkové koše k zastávkám.

Mgr. Jan Balcar, Ph.D.
- Pro příští roky se chystají změny v Leaderu. K tomuto tématu se bude konat schůzka v úterý
8.11. v Havlovicích od 17.00 hodin.
- Upozornil na špatný stav příjezdu ke garážím. Navrhuje navézt frézovaný asfalt. Ke svým
garážím si již majitelé dají zhotovit vjezdy na vlastní náklady.
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USNESENÍ
ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 1. 11. 2011 od 19.30 hodin
Zastupitelstvo obce Libňatov bere na vědomí:
1) Zprávu starosty.
Zastupitelstvo obce Libňatov schvaluje:
ZO 6/44/2011 Zůstat u stávajícího dodavatele elektřiny - ČEZ /odmítnout firmu Centropol
Energy a.s./ (8 ANO).
ZO 6/45/2011 Zadání vyhotovení projektu na rekonstrukci veřejného osvětlení firmě PENI
za pevnou smluvní cenu dle zpracovaného návrhu rozpočtu (8 ANO).
ZO 6/46/2011 Název „Libňatovský bál“, který bude pořádat T.J. Sokol Libňatov v roce 2012
(8 ANO).

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena ve 21.00 hodin
Příští zasedání se bude konat 13. prosince 2011 v 19.30 hodin v místním pohostinství.
Zapsala: Šévlová Stanislava …………………………..

…………………………………………..

……………………………………

Jaroslav Pich, místostarosta

Jaroslav Tomeš, starosta

Ověřovatel zápisu:

Jana Zelinková ……………………………..
Ivo Teichman ………………………………..
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